
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 

от доц. д-р Константин Казаков, преподавател в УниБИТ и зам. директор на 
ИНИОД, УниБИТ, адрес гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 
119, моб. телефон: 0889593933, област на научна дейност: 9.1. Национална 
сигурност, на научните трудове на кандидата:  

 

д-р Елислав Георгиев Иванов,  на длъжност „Главен асистент” в научна 
секция „Стратегически изследвания” на ИПИО, 

 

представени по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент”, за 
цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 
професионално направление 9.1. Национална сигурност, в научна секция 
„Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт 
„Перспективни изследвания на отбраната“, обявен със заповед на началника 
на Военна академия „Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-142/03.08.2020г. и в бр. 
78/04.09.2020г. на „Държавен вестник“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

София/2020 г. 



Общи положения 

Това становище е написано във основа на Заповед № СИ29-РД03-
142/03.08.2020г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ и 
публикувана в бр. 78/04.09.2020г. на „Държавен вестник“. Становището е 
депозирано в Регистратурата за некласифицирана информация на ВА „Г. С. 
Раковски” на хартиен и електронен носител, преди изтичането на 
тримесечния срок, определен в чл. 32 (1) от ППЗРАСРБ. 

При написването на становището в максимална степен са спазени 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България (чл. 53, чл. 54 и чл. 57) и 
Правилника на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

Като член на Научното жури съм получил: Заповед № СИ29-РД03-
142/03.08.2020г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” и 
комплект документи на кандидата, на електронен носител. 

1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-
приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Кандидатът отговаря на изискванията на чл. 53 (1) на ППЗРАСРБ, а 
именно: (1) има придобита ОНС „доктор“; (2) не по-малко от 2 години са 
заемали академична длъжност „асистент“, „главен асистент“, 
преподаватели, включително хонорувани, или членове на 
научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или 
научна организация; (3) представили са публикуван монографичен труд; (4) 
отговорят на съответните минимални национални изисквания и на 
изискванията по чл. 1а на ППЗРАСРБ; (5) нямат доказано по 
законоустановения ред плагиатство в научните трудове. 

Научноизследователската дейност на кандидата Елислав Иванов е 
съсредоточена в областта на стратегическите изследвания на сигурността и 
отбраната. Основно внимание отделя на научноизследователска дейност по 
събиране и обработване на информация и данни от психологически и 
социологически изследвания и експерименти, а така също изследвания по 
научни проекти в интерес на учебния процес. Главното, което го 
характеризира е съчетанието на качества, като изследовател, внедрител, 
преподавател, организатор и популяризатор на науката. Безспорно сериозна 
предпоставка за успешната научно-изследователската, научно-приложната 
и педагогическата дейност на кандидата е натрупания от него богат 



професионален опит във Въоръжените сили и в системата за национална 
сигурност на Република България. 

2. Основни научни резултати и приноси 

Приемам описаните от кандидата приноси така, както подробно са 
формулирани от него в съответната справка. Оценявам тяхната новост като 
получаване на нови знания в съществуващи научни области във вид на 
научно обосновани описания, обяснения, интерпретации, доказателства, 
прогнози, изводи и препоръки, които разкриват нови връзки и зависимости. 

Приносите  на кандидата Елислав Иванов са насочени към: 

 - усъвършенстване на методиката и инструментариума за формулиране 
на основните механизми за работа на разузнаването в различни условия по 
разкриване, обработване, анализ и предлагане на различни варианти за 
противодействие на хибридни заплахи; 

- предоставяне на теоретични способности за моделиране на хибридна 
среда за сигурност; 

- повишаване ефективността на вземане на управленски решения за 
противодействие; 

- оптимизиране на добиващата и информационно-аналитичната дейност 
и повишаване на качеството при изготвянето на съпътстващи документи. 

Те обогатяват военната наука в областта на информационните операции 
с нови теоретични и приложни знания, които създават научни предпоставки 
за нови научни изследвания и обучение на слушатели, курсанти, военни 
специалисти и докторанти. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство  

В трудовете на Елислав Иванов не  съм  открил  представяне  за  
собствени  на  трудове,  които  изцяло  или частично  са  написани  или  
създадени  от  другиго,  или  използването  на публикувани  от  другиго  
научни  резултати, без  позоваване  или  цитиране. Не ми е известно да има 
предявени  претенции  към него от  други  автори  за некоректно използване 
на литературните източници, или да са постъпили сигнали  относно  
публикациите  на  кандидата  за  плагиатство  от  анонимен или  неанонимен  
характер.  Нямам съвместни публикации с кандидата. 

4. Критични бележки за представените трудове 



Към представените от кандидата в конкурса трудове могат да бъдат 
отправени някои критични бележки и препоръки, но те не влияят на 
актуалността, значимостта и същността на получените от кандидата 
приноси и по никакъв начин не ограничават тяхната приложимост. 

5. Заключение 

Кандидатът отговаря на условията за заемане на конкурсната академична 
длъжност „доцент“, дефинирани в чл. 53 на ППЗРАСРБ и в съответствие с 
резултатите от справките по чл. 54, ал. 1. Това ми дава основание да им дам 
положителна оценка. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 
кандидата гл. асистент, д-р Елислав Георгиев Иванов и  да  предложи  на  
Факултетния  съвет  при  факултет „Национална сигурност и отбрана” на 
ВА „Г. С. Раковски” да бъде избран да заеме академичната длъжност 
„доцент”, за цивилен служител, в област на висшето образование 9. 
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална 
сигурност, в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и 
отбраната“ на институт „Перспективни изследвания на отбраната“. 

 

 

16.11.2020    Член на журито: _____________________ 


